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Revenire
„Domnul surpă casa
celor mândri, dar
întăreşte hotarele
văduvei.”
(Proverbe 15:25)
După ce toată frământarea legată de
funeralii s-a încheiat, m-am întors
acasă sfârşită de oboseală. Am vrut să
mă odihnesc, dar somnul a venit greu.
Mă chinuiau multe gânduri, mai ales
acela că nu am să mă pot descurca
singură. Şi aproape doi ani de zile, din
numeroasele stări prin care am trecut,
cea mai grea a fost aceea sufletească.
Ultimele luni de viaţă ale soţului mă
epuizaseră. Eram copleşită de suferinţa
lui şi de groaza că voi rămâne singură
pe lume. Părtăşia cu cerul fusese
înălţătoare şi numai ea ar fi fost de
ajuns ca să îmi pot reveni. Dar eu mi-am
spus că poate ar fi bine să mă retrag o
perioadă, să fiu singură cu gândurile
mele. Mergeam la serviciu, pentru că
trebuia să-mi câştig pâinea, dar la Casa
Domnului ajungeam mai rar.

Î

ncercam să mă reabilitez prin
puterile proprii şi nu-mi dădeam
seama că situaţia mă depăşea.
Trăirile mele sufleteşti erau obositoare.
Fără să ştiu, am alunecat spre o stare
asemănătoare depresiei. Cei din
jur nu o puteau sesiza. Cine putea
citi în mintea şi sufletul meu? Eu,
însă, îmi dădeam seama de ceea ce
se întâmpla cu mine, dar nu aveam
putere să biruiesc. O vreme, m-a
preocupat gândul zădărniciei. Când
vedeam cărţile soţului, caietele cu
notiţe, casetele cu predici şi cu muzică
creştină, dicţionarele biblice, dulapul
lui cu obiecte tehnice aşezate într-o
ordine perfectă, mă întrebam: la ce

bun au fost toate astea? Şi în acea
perioadă cartea Ecleziastul a fost mai
aproape de inima mea ca oricând,
pentru că mesajul ei mi-a vorbit în
mod personal. Aşadar, chiar împăratul
Solomon a ajuns să înţeleagă că viaţa
pe acest pământ este o trudă fără
rost, o zădărnicie. Căci om şi dobitoc,
deopotrivă, sfârşesc tot în ţărână.
Apoi, privind peste umăr, la anii
petrecuţi alături de bărbatul meu, am
avut sentimentul ciudat că toată trăirea
noastră a fost cuprinsă într-un balon
străveziu, ca un abur. Şi, la o vreme,
Cineva va aduce la lumină din acel abur
tot ce a însemnat convieţuirea noastră
de zi cu zi. Deci, asta a fost toată viaţa
noastră, doar un abur? mă gândeam cu
tristeţe. Dacă aşa stau lucrurile, ce rost
a avut căsnicia mea? De ce a îngăduit
Dumnezeu ca acest om să intre în viaţa
mea, apoi să plece şi să rămân la fel de
singură ca la început?

D

upă o perioadă, am fost cuprinsă
de un sentiment de dezorientare.
Nu ştiam ce trebuie să fac. Ce
are Dumnezeu în planul Lui cu viaţa
mea? Trebuia să-mi continui aceleaşi
activităţi în lucrarea Domnului sau
să mă implic în altele? Încotro să mă
îndrept? O prietenă şi-a întins braţul
către înainte şi mi-a spus că aşa trebuie
să merg şi eu – drept înainte. Am să
mă izbesc de zid, urmându-ţi sfatul,
i-am replicat în glumă. Totuşi, o soră
în vârstă a avut un sfat înţelept: Dacă
Dumnezeu nu îţi arată ce să faci, dacă
nu faci nimic. Rămâi în starea în care
eşti. Şi pe temeiul acestor cuvinte,
mi-am propus să aştept în tăcere
călăuzirea Domnului.
Însă mintea este liberă şi nu oboseşte
să fabrice gânduri pe marginea cărora
apoi se ţes tot felul de idei. Aşa că am
alunecat spre alte întrebări: De ce mai
trăiesc? Dacă totul e o zădărnicie, dacă
sunt singură, dacă nu are nimeni nevoie
de mine, ce rost mai am eu pe lume?
Mai e mult până vine moartea?
Aşa spunea şi mama după moartea tatălui meu, mi-a spus o colegă,
când i-am mărturisit starea mea.
Trăieşti pentru mine, ca să mă ajuţi
cu mărturiile tale, mi-a spus un frate
scump. Iar o văduvă din adunare m-a
lămurit cu blândeţe: nu-L întrista
pe Domnul cu asemenea întrebări,
mulţumeşte-I pentru că mai vezi lumina
zilei. Aşa era, dar eu nu mai puteam
să fac nimic în dreptul meu. Eram
încătuşată în propriile gânduri. Multe
săptămâni nu am gătit, nu am măturat
casa, nu mi-am făcut patul. Nu eram în

neputinţă fizică, dar rana din suflet îmi
paraliza voinţa. Greu mă mobilizam
pentru rugăciune, iar lectura Bibliei
devenise dificilă. Citeam de cîteva ori
un pasaj ca să pot reţine ceva. Mi se
încetinise gândirea şi nu mai puteam să
mă concentrez. Şi aceasta mă arunca în
disperare. Ce să fac ca să ies din starea
asta?, mă gândeam.

U

ltima treaptă pe care am ajuns
a fost dezamăgirea. Ea a venit
adusă de surorile ei, singurătatea
şi întristarea, de prezenţa cărora
tot eu eram vinovată. În starea mea
ciudată, am dezamăgit oameni, m-am
dezamăgit pe mine însămi, dar m-au
dezamăgit şi cei din jur, mai ales cei
apropiaţi. Decesul soţului a provocat
reacţii diferite. Unii s-au bucurat, alţii
au dispreţuit, unii au acuzat, alţii
au întors spatele, iar unii au căutat
să profite şi foarte puţini au avut o
compasiune sinceră şi au rămas lângă
mine. Prin aceştia din urmă m-a
mângâiat Domnul şi i-am simţit ca pe
nişte fraţi adevăraţi.
Apoi, a fost un gând care mi-a adus
izbăvirea. M-am întrebat de ce mă aflu
în starea aceea. Ce ar fi trebuit să fac şi
nu am făcut? Şi am înţeles că în necazul
meu, nu am cerut ajutorul Domnului,
ci m-am bizuit pe puterile mele. Am
stat pe genunchi înaintea Lui şi mi-am
recunoscut vina. Şi Domnul a intervenit
şi a alungat ca pe un nor starea aceea
apăsătoare care mă stăpânise. El m-a
ajutat să văd totul dintr-o perspectivă
spirituală. Aceasta m-a liniştit şi nu
am mai căutat răspunsuri cu privire la
rostul vieţii sau al căsniciei mele. Am
înţeles că în şederea vremelnică pe
această humă, s-a îngăduit să fiu alături
de soţul meu, pentru că, spiritual şi
sufleteşte aveam nevoie unul de altul.
Din convieţuirea noastră, fiecare a
fost îmbogăţit prin aportul adus de
celălalt şi Dumnezeu ne-a ajutat ca să
ne şlefuim unul pe altul prin trăirea de
zi cu zi. Soţul meu a fost chemat la o
lucrare, care s-a terminat mai repede, eu
aveam o altă chemare, care încă nu s-a
finalizat.
De atunci, am încetat să mai caut
răspunsuri, privind în jos, spre pământ.
Însă îmi îndrept privirea spre ceruri, ca
să capăt tăria de a merge mai departe.
Iar pentru ce va fi, nu vreau să mă mai
îngrijorez. Ca văduvă, fac parte dintr-o
categorie favorizată şi am un Sprijinitor
puternic.
Cecilia

